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Information om Projektstöd att utveckla barn- och ungdomsidrotten i
föreningar anslutna Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet

Projektstöd inom barn- och ungdomsidrott syftar till att skapa förutsättningar för våra
idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025 och SVWF
Anvisningar för barn- & ungdomsidrott.
Under tvåårsperioden 2020–2021 är det två områden som idrottsföreningar anslutna till Svenska
Vattenskid- & Wakeboardförbundet kan söka projektstöd för och dessa är härunder preciserade
och i större detalj beskrivna längre ner i detta dokument.
•

PROJEKTYP 1, UNGDOM: Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

•

PROJEKTYP 2, LEDARE: Utbildade barn- och ungdomsledare

RIKTLINJER PROJEKTSTÖD
SVWF kommer att ha två olika ansökningsperioder där våra föreningar kan ansöka om medel i
Idrott Online för ovan specificerade projekt. Ansökningsförfarandet är att likställa med hur en
förening tidigare ansökte om medel för Idrottslyftet. Vi är nu inne i ansökningsperiod nummer-2
där deadline för att inkomma med ansökningar förlängts.
•
•

Ansökningsperiod-1 (2020, år-1): Fram t.o.m. 2020-03-31
Ansökningsperiod-2 (2021, år-2): 2021-02-01 – 2021-04-18 (OBSERVERA att deadline är
förlängd från 2021-03-31. Ny deadline är 2021-04-18.)

Projekt beviljas antingen över 1 eller 2 år och för projekt som blivit beviljade över 2 år sker
utbetalning för projektet i två omgångar. Rapportering i Idrott Online ska endast ske en gång per
beviljat projekt och således ska inte ett 2-årigt projekt del-rapporteras. Deadline för rapportering av
1 års-projekt är 2020-12-31 och 2021-12-31 för 2-års projekt.
I slutrapporten, som naturligtvis görs i Idrott Online, ska en beskrivning av hur projektet fortlöpt,
om projektet har gått i enlighet med plan samt om eventuella avvikelser skett ska dessa redovisas.
Information från RF rörande bidrag och projektstöd finner du och din klubb på följande länk:

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÅ BIDRAG:
• Föreningen ska bedriva eller ha för avsikt att börja bedriva barn- och ungdomsidrott
• Satsning ska avse verksamhet inom perioden 2020 – 2021 och avse insatser framåt i tiden inom
perioden
• Ansökning sker via idrottsmedelapplikationen i Idrott Online
• Föreningen ska ha ett tydligt syfte och mål med projektet
• Föreningen ska ha en beskrivning av genomförande, tidsplan och budget
• Föreningen ska beskriva målgruppen för projektet

REDOVISNING AV ERHÅLLET STÖD:
• Föreningen måste, senast den 31 december avsett år men gärna direkt efter avslutat projekt,
inkomma med en återrapport av genomfört projekt
• Föreningen måste i sin redovisning bifoga underlag (ex. kvitton) som styrker utgifterna
Om redovisningen inte styrks skall erhållet stöd återbetalas till Riksidrottsförbundet
• Erhållet stöd ska vara redovisat innan nya stöd kan beviljas inom samma område
• Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 31 december, avsett år, kommer ej
beviljas nya medel kommande projektperiod dvs. 2022–2023
• Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd per utsatt deadline ska återbetala erhållet stöd till
Riksidrottsförbundet.
• Föreningar som inte genomför projekt enligt ansökan skall återbetala medel senast 20 september
det år som satsningen genomförs.

AVGRÄNSNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN:
Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig
utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till
ordinarie eller löpande verksamhet. Följande begränsningar gäller för projektstödet inom
båda sökbara områden:
· Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för
att bekosta läger.
· Material för anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga
verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp.
Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
· Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.
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Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
Idrottsrörelsen är stark vad gäller att attrahera barn 7–12 år. Cirka 90 procent av alla barn är
någon gång med i en idrottsförening och många är dessutom medlem i flera föreningar eller
aktiv inom flera idrotter. Samtidigt har många idrotter en nedåtgående medlemskurva vad
gäller ungdomar. För varje ålderskull, efter elva år, minskar antalet medlemmar i
ungdomsåren.
Anledningen varför ungdomar slutar med idrott kan variera. Det går att peka på externa
orsaker såsom att andra intressen tar över. Men en bidragande faktor är också idrottens
struktur. Hur vi tränar och tävlar samt hur föreningskulturen är, påverkar i slutändan hur
attraktiv idrottsrörelsen är för ungdomar att stanna kvar i.
Idag ser vi att idrottsrörelsens kärnlogik, i takt med att barn och ungdomar blir äldre, blir allt
mer prestations- och resultatinriktad. Den blir kravfylld i termer av tränings- och
tävlingsintensiv, selekterande och rangordnande samt att för få föreningar erbjuder breddad
verksamhet som utgår från olika individers självbestämda ambitionsnivåer.
För att vända utvecklingen handlar det om att förändra idrottens kärnlogik. Att föreningar
utvecklar sin föreningsmiljö och hur den idrottsliga verksamheten organiseras och bedrivs så
att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet oavsett ambition, ålder, kön,
prestationsnivå eller andra förutsättningar.
Målgrupp: Målgruppen ska vara ungdomar i åldern 13–20 år.
Inriktning: Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för
att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Projekt kommer beviljas för att:
-

utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter
idrotta
utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande
och inkluderande.
möjliggöra för IF att bedriva eller delta i idrottsövergripande projekt som involverar
flera idrotter så som idrottsskolor eller organiserad spontanidrott för målgruppen.
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Utbildade barn- och ungdomsledare i IF
Ungdomsbarometern konstaterar att aktivitetsledaren är den vuxne som står ungdomar
närmst, näst efter föräldrarna. Det är aktivitetsledaren som möter barn och ungdomar i den
idrottsliga verksamheten och som påverkar både individernas utveckling och deras
upplevelse av idrott. Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de
får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledaren en nyckelperson i arbetet.
Majoriteten av aktivitetsledarna är ideella med andra professioner som de arbetar med. Det
är därför viktigt att aktivitetsledaren har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser
som behövs för att bedriva den idrottsliga verksamheten i linje med anvisningar, policyer och
riktlinjer som svensk idrottsrörelse har satt upp.
Definition av aktivitetsledare: En ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten
för barn och ungdomar.
Målgrupp: Målgruppen ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar.
Inriktning: Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av
utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala
och idrottsspecifika utveckling.
Projekt kommer att beviljas för: idrottsspecifika utbildningar bland annat inom SISU
Idrottsutbildarna. Men även aktivitetsledarutbildningar inom ramen för förbundets egen
utbildningsstruktur eller när SVWF bjuder in till mötesplatser (ex ledarsymposium) med
utbildningar riktade till aktivitetsledare.
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